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A Hajléktalanok Gondozóháza ellátását azok a hajléktalan személyek vehetik igénybe, akik
Gyöngyösön  illetve  a  Gyöngyös  Körzete  Kistérség  Többcélú  Társulása
tagönkormányzatainak  közigazgatási  területén  lakhatással  nem  rendelkeznek,  de  családi,
munkahelyi kapcsolataik a térséghez kötik, illetve életvitelszerűen  itt  tartózkodnak.
A  Hajléktalanok  Gondozóháza  átmeneti  ellátását  azon  személyek  vehetik  igénybe,  akik
kérelmet  nyújtottak  be  a  gondozóház  szakmai  vezetőjéhez  és  ezt  a  kérelmet  a  vezető
elfogadta.  Az  átmenti  ellátás  a  hajléktalan  személyek  tartózkodási  helyéül  szolgál,
tartózkodási helyként igény esetén be lehet jelentkezni. Az intézményi ellátás megszűnését
követően (72 órán belül) a tartózkodási hely megszüntetését kell kérni.
Az  átmeneti  ellátásban  való  tartózkodás  megszüntetése  iránti  igényt  (kivéve  nappali
melegedő) írásban kell bejelenteni.

1. Az intézmény belső életének rendjét elősegítő szabályok:
Az intézmény minden szolgáltatását – az egyébként megállapodással rendelkező egyén – csak
akkor veheti igénybe, ha a jelentkezéskor, valamint az intézményben való tartózkodás ideje
alatt:

a) nem áll alkoholos befolyásoltság,
b) kábítószer és hasonló hatású szer hatása alatt,
c) nem  szenved  fertőző  vagy  undorkeltő  betegségben  (erről  orvosi  igazolással

rendelkezik),

2. Az együttélés szabályaival kapcsolatos jogok, kötelezettségek

a) Az együttélés alapelvei
A lakó a házirendben meghatározott jogait úgy gyakorolhatja, ha

azzal mások érdekeit nem sérti, 
azzal  nem  veszélyezteti  saját  és  társai,  illetve  az  intézményegység  dolgozóinak
egészségét, testi épségét, valamint
mást nem akadályoz jogai gyakorlásában.

A  házirend  a  fentiek  érvényesülése  érdekében  tartalmaz  korlátozásokat  az  egyes  jogok
gyakorlására  vonatkozóan.  Az  intézmény  lakóinak,  valamint  alkalmazottainak  egymáshoz
való  viszonya  a  személyes  tiszteletre  épül,  mely  alapján  elvárás  a  kölcsönös  tapintat,
udvariasság, megértés és ésszerű határokig a tolerancia.

Az intézmény ellátottainak jogait  az intézmény alkalmazottai  és a lakók egymás között  is
kötelesek tiszteletben tartani. 

Az ellátottak és az alkalmazottak kötelesek kiemelt figyelmet fordítani a személyi tulajdon
védelmére.

b) Az együttélés során az ellátottak jogaival kapcsolatos szabályok
Az intézmény köteles tiszteletben tartani az ellátottak

személyiségi jogait,
szabad vallásgyakorláshoz való jogát, valamint
jogát

- az élethez,
- az emberi méltósághoz,
- a testi épséghez, 
- a testi-lelki egészséghez. 



Az intézmény köteles biztosítani a jogok érvényesítéséhez szükséges feltételeket.

Az  intézményegység  vezetője,  illetve  dolgozói  nem  hozhatnak  olyan  döntéseket,
intézkedéseket, amelyek sértik az ellátottak e házirendben meghatározott jogait.

Az ellátottakat megilleti személyes adataik védelme, valamint a magánéletükkel kapcsolatos
titokvédelem.
Az intézmény az ellátottak ezen jogai érvényesülése érdekében fokozott figyelmet követel az
ellátott

személyi adatainak kezelésével, 
egészségügyi állapotával, 
személyes körülményeivel,
jövedelmi viszonyaival kapcsolatban.

Az intézményegység dolgozóinak kötelessége, hogy elkövessenek mindent annak érdekében,
hogy az ellátottak személyiségi jogai érvényesüljenek.

3. Az intézményből való eltávozás és visszaérkezés rendje

a) Általános szabályok
A  lakók  személyes  szabadsága  nincs  korlátozva,  de  az  áttekinthető  intézményegységi
működés érdekében a lakóknak be kell tartaniuk az alábbi szabályokat:

b) Az intézmény nyitvatartási ideje
Az átmeneti szálló: folyamatos
Éjjeli menedékhely: 19:00 órától 7:00óráig 
Az intézménybe érkezés: naponta 21 óráig. 
Nappali melegedő 7:00-16:00

4. A látogatás rendje
A látogatási  idő  nincs  korlátozva,  de  kérjük  a  tisztelt  hozzátartozókat,  látogatókat,  hogy
látogatásukat lehetőleg délelőtt 08 órától 19  óráig tegyék meg.

A  lakók  a  látogatókat  a  látogatási  idő  alatt  fogadhatnak  a  nappali  melegedő  közösségi
helyiségében.
A látogatók a látogatás kezdetekor kötelesek érkezésüket az intézmény ügyeletesi feladatait
ellátó dolgozójának jelezni. Az ügyeletes a látogatás tényét feljegyzi az átadó füzetbe.

A  látogatók  fogadása  során  figyelemmel  kell  lenni  az  intézmény  élő  más  személyek
nyugalmára.

Éjszaka az épületben idegen nem tartózkodhat.
Az  intézményegység  vezető  a  látogatás  rendjét  szándékosan  és  súlyosan  megzavaró
személyekkel szemben a következő intézkedést teheti:

a) felhívja az érintetett a távozásra, valamint
b) értesíti a rendőrséget a szükséges intézkedések foganatosítása érdekében

Az  intézmény  látogatási  rendjét  szándékosan  és  súlyosan  megzavaró  személy  az,  aki  a
másodszori tájékoztatás és figyelmeztetés ellenére sem tartja be a látogatási időt illetve, aki



viselkedésével  (hangoskodásával  stb.)  zavarja  a  többi  látogatót,  a  lakók  nyugalmát,
napirendjét.

Kapcsolattartás telefonon kereszül
Az intézmény által biztosított vezetékes telefont a lakó igénybe veheti személyes ügyeinek
intézéséhez,  munkahelyteremtés  elősegítése  céljából,  továbbá  közvetlen  hozzátartozóval
történő kapcsolattartás céljából. Ingyenes telefonálási lehetőség az ellátott jogi képviselővel
való kapcsolattartáshoz biztosított.

Az  ellátottaknak  ezen  felül  nyilvános  telefon  hozzáférés  biztosított.  Saját  mobiltelefon
használata engedélyezett.

5. Az intézménybe bevihető személyes használati tárgyak
Az ellátottak az intézménybe az elhelyezési, raktározási nehézségek miatt  csak korlátozott
mennyiségben hozhatnak magukkal személyes tárgyakat, valamint használati tárgyakat.

Korlátozás nélkül behozható személyes használati tárgyak:
a) személyes ruházat és lábbeli,
b) tisztálkodó szerek,
c) személyes használatra szánt kisebb eszközök (pl.: evőeszköz, pohár stb.),
d) személyi használati tárgyak (pl. óra, villanyborotva stb.),

Az  ellátottak  a  személyes  tulajdonukat  képező  tárgyakat,  használati  tárgyaikat  általában
szabadon  –  de  a  házirendben  meghatározott  szabályok  szerint  és  korlátozással  –
használhatják.

A személyes tárgyakat az ellátottak csak úgy használhatják, hogy azok másokra veszélyt ne
jelentsenek. A mindennapi használati tárgyakat az ellátottak korlátozás nélkül használhatják.

Tisztálkodó szerek, eszközök
A  tisztálkodási  szerekkel  való  ellátás  célja,  hogy  az  ellátottak  számára  folyamatosan
biztosítva legyen a tisztálkodás lehetősége. 

Az ellátott a saját tisztálkodó szereit, eszközeit használja.
Amennyiben  az  ellátott  nem  rendelkezik  tisztálkodó  szerekkel,  eszközökkel,  úgy  az
intézmény biztosítja számára az alapvető tisztálkodó szereket és eszközöket.

A tisztálkodó szerek és eszközök összetételéről, mennyiségéről az intézményvezető az ellátott
igényeinek ismeretében dönt.

Az ellátott részére az intézmény biztosítja az előzőekben meghatározottakon kívül azokat a
további személyes higiéniai anyagokat, eszközöket, melyekkel az ellátott nem rendelkezik. 

6. Az ellátott kötelezettségei
Az ellátott kötelessége, hogy:

a) betartsa a házirendben foglaltakat, különös tekintettel arra, hogy többi lakótársa és a
dolgozók jogait ne sértse;

b) egészségügyi  állapotához  igazodva  –  közreműködjön  saját  lakókörnyezetének,
lakószobájának, valamint az általa használt eszközöknek a rendben tartásában, 

c) az intézményhez tartozó területek használati rendjének betartásában;



d) óvja  saját  és  lakótársai  testi  épségét,  egészségét,  sajátítsa  el  és  alkalmazza  az
egészséget  és  biztonságot  védő  ismereteket,  továbbá  haladéktalanul  jelentse  az
ügyeleti  feladatokat  ellátó  személynek,  ha  magát,  lakótársait,  az  intézmény
alkalmazottait vagy másokat veszélyeztető állapotot, tevékenységet, illetve balesetet,
rosszullétet  észlel,  továbbá  –  amennyiben  állapota  lehetővé  teszi  –  ha  megsérült;
rosszul van,

e) óvja az intézmény létesítményeit, felszereléseit,
f) az  intézmény  eszközeit,  berendezéseit,  közösségi  helyiségeit  rendeltetésszerűen

használja.

7. Alkohol, kábító és bódító szerek fogyasztására, tárolására vonatkozó szabályok
a) Az alkohol fogyasztása, tárolása az intézmény rendjének, és a lakók nyugalmának

érdekében korlátozható,
b) Az intézményben alkoholszonda használata szükség esetén      

alkalmazható, ennek érdekében az ellátást igénybevevő együttműködni köteles.

8. Az intézmény szolgáltatásait igénybe vevő személyekre vonatkozó szabályok:

a) az intézmény területére  csak a  személyes használati  tárgyaikat  hozhatják be,  melyek
megőrzésére csak a bent tartózkodás ideje alatt van lehetőség.

b) a  házirend  betartására  vonatkozóan  a  hajléktalan  személy  köteles  együttműködni  az
intézmény dolgozóival,

c) a  külön  megállapodás,  gondozási  tervben  rögzítettek  alapján  együttműködési
kötelezettsége van az ellátottnak az esetfelelős szociális munkással,

d) Az ellátottak egymás közötti kapcsolatrendszerében a tapintatos és udvarias viselkedés
az elfogadott.

e) Nem megengedett az agresszív, durva, fenyegető magatartás.  
f) Hangoskodásnak, személyeskedésnek a intézményben nincs helye.
g) A  hálóhelyiségekben  dohányozni  tilos,  dohányzásra  az  udvaron  erre  kijelölt  helyet

vehetik igénybe. 
h) A  személyes  ruházat  tisztítását  a  kifüggesztett  rend  szerint  végezhetik,  a  szükséges

eszközöket az intézmény szükség szerint biztosítja.
i) Tisztálkodás céljára a fürdőhelyiségeket az előírásoknak megfelelően vehetik igénybe, a

tisztálkodáshoz szükséges textíliát és eszközöket szükség szerint az intézmény biztosítja.
j) Az  ellátottak  kötelesek  maguk  után  tisztán,  rendezetten  elhagyni  az  igénybevett

helyiségeket.
k) Az  újonnan  érkezett  hajléktalan  személy  az  átmeneti  szálláson,  ha  a  bekerülés

kritériumainak  megfelel,  és  érvényes  engedéllyel  rendelkezik  –  tiszta  ágyneműt  és
tisztálkodó eszközöket kap, az éjjeli menedékhelyen meleg takaró biztosított.

l) Étkezésre csak a kijelölt  helyiséget  lehet  igénybe venni,  a hálóhelyiségekben étkezni
tilos.

m) Az  ellátottak  rendelkezésére  áll  egy  teakonyha,  ha  saját  készítésű  ételt  kívánnak
elkészíteni, fogyasztani.

n) A teakonyhát és az étkezőhelyiséget használat után tisztán, rendezetten kell elhagyni.
o) Gyorsan romló ételek tárolása a hűtőszekrényben, egyéb élelmiszerek tárolása az erre

kijelölt szekrényben történhet.



9. A jogosultak érdekvédelme, jogai
 Panaszjog:

a) Az  ellátott  és  /  vagy  hozzátartozója,  gondnoka  az  együttéléssel  az  intézményi
ellátással  kapcsolatos  panasza  esetén  az  ellátást  biztosító  intézményegység
vezetőhöz fordulhat a sérelem orvoslásáért. 

b) Amennyiben  a  panasz  nem  orvosolható,  vagy  jelentősebb  érdeksérelem  esetén,
panaszával az intézmény igazgatójához fordulhat. Amennyiben azonnali intézkedés
a panasszal nem lehetséges a panasz kivizsgálására jogosult 15 napon belül köteles a
panasztevőt írásban tájékoztatni a vizsgálat eredményéről.

c) Ha  a  panasztevő  az  intézkedéssel  nem  ért  egyet,  vagy  a  panasz  kivizsgálására
jogosult határidőben nem intézkedik, panaszával a fenntartóhoz fordulhat.

d) A  panasztevő  akadályoztatása  esetén  (betegség,  rokkantság  stb.)  az  ellátott
esetfelelőse,  intézményegység  vezetője  köteles  segítséget  nyújtani  panaszjogának
érvényesítése érdekében.

Az ellátott  családi  élethez  való  joga  védelmében tilos  az  ellátott  családi  életével,  családi
körülményeivel kapcsolatos mindennemű negatív megnyilvánulás, megkülönböztetés.  

Az intézmény köteles az ellátottat állapotának, személyes adottságának megfelelő ellátásban
részesíteni.

Az  ellátott  joga,  hogy  hozzájusson  a  jogai  gyakorlásához  szükséges  információkhoz,
tájékoztassák a jogai gyakorlásához szükséges eljárásokról.
A tájékoztatás érdekében minden ellátott  és dolgozó számára elérhető  helyen elhelyezésre
kerül a házirend.
Az ellátott joga, hogy részt vegyen az intézmény által szervezett programokon.

10.  Tájékoztatási kötelezettség:
a) Az  intézményegység  vezetője  köteles  tájékoztatni  az  ellátást  igénylőt  az  ellátás

igénybevételének  feltételeiről,  az  igénybe  vételi  eljárás  módjáról,  a  szolgáltatás
igénybevétele esetén esedékes térítésdíj számításának módjáról, annak összegéről, az
intézmény működésének, valamint az együttélés szabályairól.

b) Az intézmény vezetője köteles tájékoztatni  az intézmény ellátottjait  az intézmény
költségvetéséről,  beruházási  terveiről,  az egy ellátottra  jutó önköltség mértékéről,
valamint az intézményi térítési díj mértékéről.

c) A  tájékoztatási  kötelezettség  kiterjed  az  ellátott  jogi  képviselő  személyére,
elérhetőségére is. 

Fenti kötelezettségeit az Intézmény a következők szerint teljesítheti:

a) A  fenti  információkat  jól  látható,  az  intézmény  ellátottjai  számára  könnyen
megközelíthető helyen teszi közzé ( pl.: faliújságon ) 

b) Az  igénybevételi  eljárás  során  az  igénylő  megkeresésére  szóban,  vagy  írásban
kötelessége tájékoztatást nyújtani. 

c) Az intézményegység vezető évente legalább két alkalommal, valamint szükség szerint
lakógyűlést  hív  össze,  ahol  tájékoztatja  az  ellátottakat  az  intézmény  aktuális
helyzetéről,  válaszol  a  felvetett  kérdésekre.  A  lakógyűlésre  meghívást  kap  az
intézmény igazgatója és a fenntartó képviselője.



d) Az ellátott, vagy hozzátartozója írásbeli kérdésére az intézményegység vezető köteles
15 napon belül írásbeli tájékoztatást adni. 

11. Adatkezelésre vonatkozó szabályok 
Az intézménynek az ellátottak személyes, valamint különleges adatait úgy kell nyilvántartania
és kezelni, hogy az maradéktalanul megfeleljen „az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról”  szóló  2011.  évi  CXII.  törvény  személyes  adatok  védelmére
vonatkozó rendelkezéseinek. 
A  szolgáltatást  nyújtó  intézmény  a  szolgáltatást  igénybevevők  adatait  „a  szociális,
gyermekjóléti  és  gyermekvédelmi  szolgáltatók,  intézmények  ágazati  azonosítójáról  és
országos nyilvántartásáról” szóló 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet 13/D-F §-ai szerint a
Központi Elektronikus Nyilvántartási Rendszerben rögzíti, és a szolgáltatás igénybevételének
tényét naponta jelenti.

12. Az intézményi jogviszony megszűnésének szabályai
Az intézményi jogviszony megszűnik

a) az intézmény jogutód nélküli megszűnésével,
b) a jogosult halálával,
c) határozott idejű intézeti elhelyezés esetén a megjelölt időtartam lejártával, kivéve,
ha a törvény rendelkezései alapján az elhelyezés időtartama meghosszabbítható.

Az  intézményi  jogviszony  megszüntetését  a  jogosult,  illetve  törvényes  képviselője
kezdeményezheti.  A  jogosult,  illetve  törvényes  képviselője  kezdeményezése  alapján  az
intézményvezető az intézményi jogviszonyt megszünteti. Ilyen esetekben a jogviszony a felek
megegyezése  szerinti  időpontban,  ennek  hiányában,  a  megállapodásban  foglaltak  szerint
szűnik meg.

Az intézményegység vezető az intézményi jogviszonyt megszünteti, ha a jogosult
a) más intézménybe történő elhelyezése indokolt,
b) a házirendet, és az együttélés szabályait súlyosan megsérti,
c) intézményi elhelyezése nem indokolt.

A b) pont szerinti esetben a jogviszony megszüntetését az intézményegység vezetője írásos
értesítésben közli az ellátottal, illetve törvényes képviselőjével.  A felmondási idő  15 nap,
kivéve,  ha  az  ellátott  vagy  törvényes  képviselője  azonnali  hatállyal  vagy  meghatározott
időponttól  kéri  a  jogviszony  megszüntetését.  Ha  az  intézmény  által  kezdeményezett
megszüntetéssel  a  jogosult,  illetve  törvényes  képviselője  nem  ért  egyet,  az  értesítés
kézhezvételétől  számított  8  napon  belül  az  intézmény  fenntartójához  fordulhat.  Ebben  az
esetben  az  ellátást  változatlan  feltételek  mellett  mindaddig  biztosítjuk,  amíg  a  fenntartó,
illetve a bíróság jogerős és végrehajtható határozatot nem hoz.

Az  intézményi  jogviszony  megszűnése  esetén  az  intézményegység  vezetője  értesíti  a
jogosultat, illetve törvényes képviselőjét

-  a  személyes  használati  tárgyak  és  a  megőrzésre  átvett  értékek,  vagyontárgyak
-elvitelének határidejéről, rendjéről és feltételeiről,
- az esedékes, illetve hátralékos térítési díj befizetési kötelezettségéről,
- az intézménynek a jogosulttal szembeni követelésről, kárigényéről, azok esetleges
előterjesztési és rendezési módjáról.



13. Az egyéni és közösségi vallásgyakorlásra vonatkozó szabályok
Az  intézményben  lakók  vallásukat  szabadon  gyakorolhatják,  ennek  érvényre  jutását  az
intézmény minden eszközzel elősegíti.

Az intézmény lehetőséget biztosít a különféle vallási felekezetek papjainak, képviselőinek,
lelkészeinek  a  lakókkal  való  eseti,  és  rendszeres  találkozására,  valamint  a  folyamatos
kapcsolattartásra.

A lakók  a  saját  lakószobájukban,  illetve  az  intézmény  közösségi  helyiségeiben  szabadon
fogadhatják  a  felekezetek  képviselőit,  egyéni  vallási-lelki  szükségletekhez  (pl.:  gyónás)  a
zavartalan körülményeket az intézmény lehetőségeihez mérten biztosítja.

Az  intézményegységben  kötelező  a  lakók  vallási  hovatartozásának  tiszteletben  tartása,
vallásgyakorlásának elősegítése.

14. A térítési díj

Az éjjeli menedékhely térítésmentesen biztosított.

Az átmeneti szálló térítési díj köteles.  Az ellátás első 30 napja térítésmentesen biztosított.

Térítési díj megfizetése 
Az  intézményi  térítési  díjat  a  fenntartó  állapítja  meg  és  azt  évente  két  alkalommal
felülvizsgálhatja.

A  személyi  térítési  díj  összegéről  az  intézményegység  vezetője  legkésőbb  az  intézmény
igénybevételét követő 30 napon belül értesíti a fizetésre kötelezettet.

A személyi térítési díj összege - a fenntartó határozatában foglaltak szerint – méltányosságból
csökkenthető, ha a kötelezett jövedelmi és vagyoni viszonyai ezt indokolttá teszik.
 
A személyi térítési díj nem haladhatja meg az ellátást igénybe vevő - a szociális igazgatásról
és  szociális  ellátásokról  szóló  1993.  évi  III.  tv  119/C  §  -ában  meghatározott
jövedelemvizsgálat szerinti - havi jövedelmének 60%-át.

Ha  a  kötelezett  a  személyi  térítési  díj  összegét  vitatja,  vagy  annak  csökkentését  kéri,  az
előzőleg már szabályozott értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül a fenntartóhoz
fordulhat. A kérelem elbírálása a Társulás elnökének jogköre.

15. Érték- és vagyonmegőrzésre átvett tárgyak átvételének és kiadásának szabályai

a) Az intézménybe érkezéskor, lehetőség van bármilyen érték leadására megőrzés céljából
a reggeli eltávozásig.

b) Az átvett, leadott értékekről  átvételi bizonylatot kell készíteni. Az intézmény csak az
ilyen módon leadott értékekért vállal felelősséget.

16. Tűz- és balesetvédelmi szabályok
Az intézményegység vezető gondoskodik arról, hogy a dolgozók és az ellátottak megismerjék
a tűz- és balesetvédelmi szabályokat. Ennek során az intézmény megszervezi a rendszeres



oktatást,  az  oktatás  tényét  naplóban  rögzíti.  Az  új  belépőkkel  az  intézményi  jogviszony
keletkezésekor meg kell ismertetni a vonatkozó szabályokat.

Az  egyes  helyiségekben  kifüggesztésre  kerülnek  az  oda  vonatkozó  speciális  tűz-  és
balesetvédelmi előírások, valamint a menekülési útvonal.

Az  ellátottak  és  az  intézmény  dolgozói,  valamint  az  intézményben  tartózkodó  további
személyek számára dohányozni csak az arra kijelölt helyen szabad.  

17. Ételosztás rendje
Krízis időszakban, november hónap és április hónap között napi egyszeri hideg, alkalmanként
meleg étel kerül kiosztásra. Az élelmet a Vöröskereszt biztosítja az ellátottak részére.
Naponta 10 óra és 15 óra között történik az élelem osztása.

18. Egyéb ellátási kérdések:
Az átmeneti szálláson és éjjeli menedékhelyen 22:00 órakor van villanyoltás, ezt követően a
hálóhelyiségekbe  hangoskodni  tilos.  Az  átmeneti  szállás  egyéb  helyiségeit  csak  akkor
használhatják az ellátottak, ha a pihenni vágyókat nem zavarja.

Gyöngyös, 2014. március 1.

A fenntartó a Házirendet a 9/2014. (II. 28.) határozatával elfogadta.

Faragó László sk. Maka Piroska
Társulás elnöke KHSZK igazgatója


